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 م7102/7102تشكيل مجلس الكلية للعام الجامعي 

  بشأن تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية  2491لسنة  94طبقاً للقانون 

 

 ٌســـــــــــــــس المجلــــــــــــرئ : 

 إسممممممممماعيل إسمممممممممماعيل إبمممممممممرا ي  السممممممممميدأ.د/   1
 

 عميد الكلية -

  ةـــــالء الكلٌـــوكـالســــادة : 

 أحمممممممممممممد محمممممممممممممد ال مممممممممممما ل  أ.د/ كمممممممممممممال  2
 

 وكيل الكلية ل ئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة -

 بسمممممممميون  عبممممممممد ال ممممممممادر بممممممممدوي  ليمممممممملأ.د/   3
 

 وكيل الكلية ل ئون التعلي  والطالب -

 أ.د/ محمممممممممممممد عمممممممممممماط  يوسمممممممممممم   ممممممممممممالل   4
 

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث -

 العلمٌة : السادة األساتذة رؤساء األقسام 

 أحمممممممممممممممد علمممممممممممممم  علمممممممممممممم  السمممممممممممممموا أ.د/   5
 

 أستا  الباثولوجيا المتفرغ وقائ  بعمل رئيس ال س  -

 أ.د/ خالـــــممممممـد عبـممممممـد العليــــممممممـ  كحيلـــــــممممممـو   6
 

 أستا  الكيمياء الحيوية وقائ  بعمل رئيس ال س  -

 أ.د/  مممممممممممموق  عبممممممممممممد ال ممممممممممممادي محمممممممممممممود   7
 

 أستا  ورئيس قس  الفسيولوجيا -

 ـمممـمد محمـــمممـود مخبطلمممـ  أ.د/ عبــمممـد اللـــمممـ  أح  8
 

 أستا  الباثولوجيا اإلكلينيكية وقائ  بعمل رئيس ال س   -

 أ.د/ محممممممممممممممـد سمممممممممممممعيد محممممممممممممممد جمممممممممممممادو   9
 

 أستا  أمراض األسماك ورعايت ا وقائ  بعمل رئيس ال س  -

 أ.د/ جممممممممممممممال أحممممممممممممممد علممممممممممممم  ال مممممممممممممياد   11
 

 أستا  الجراحة والتخدير واأل عة وقائ  بعمل رئيس ال س  -

 بـممممـد النا ـممممـر عبـممممـد اللطيـــممممـ  بكـــممممـر أ.د/ ع  11
 

 أستا  التغ ية والتغ ية اإلكلينيكية وقائ  بعمل رئيس ال س  -

 أ.د/ مجمممممدي حسمممممانين عبمممممد ال مممممادر الجعبمممممري  12
 

 أستا  األمراض المعدية ورئيس قس  طب الحيوان -

 عـمممـادل عبـمممـد الفتـمممـار حســمممـن رامــــــمممـون  أ.د/  13
 

 وليد والتناسل والتل يح اال طناع أستا  ورئيس قس  الت -

 أبممممممممو الن ممممممممر أحمممممممممد إبممممممممرا ي    ممممممممر   أ.د/  14
 

 أستا  الفارماكولوجيا وقائ  بعمل رئيس ال س  -

 أ.د/ سمممام  عبمممد الع يممم  عبمممد الو ممماب الميمممدان   15
 

 أستا  ورئيس قس  ال حة والطب الوقائ  -

 أ.د/ محمممممممممممممد محمممممممممممممد عمممممممممممماط  كسمممممممممممماب   16
 

 األنسجةأستا  ورئيس قس  عل  الخلية و -

 أ.د/ عممممممممممممم   مر نممممممممممممم  محممممممممممممممد ديمممممممممممممب  17
 

 أستا  ورئيس قس  مراقبة األ  ية -

 أ.د/ أمجمممممممممممممد أحممممممممممممممد معممممممممممممموض أحممممممممممممممد   18
 

 أستا  ورئيس قس  البكتريولوجيا والفطريات والمناعة -

 أ.د/ محممممممممممود موسممممممممم  إسمممممممممماعيل إبمممممممممرا ي    19
 

- 
أستا  أمراض الطيور واألرانب وقائ  بعممل رئميس قسم  أممراض 

 الدواجن 

  نمممممممممممماء محمممممممممممممد رجممممممممممممب حجمممممممممممما ي أ.د/   21
 

 أستا  الطب ال رع  والسمو  وقائ  بعمل رئيس ال س   -

  محمممممممد السمممممميد ر   أبممممممو المجممممممد الغنمممممما د./   21
 

 أستا  مساعد الت ريح واألجنة وقائ  بعمل رئيس ال س   -

 د./ خالممممممممممممد مسممممممممممممعد إبممممممممممممرا ي  سمممممممممممملطان   22
 

 أستا  مساعد الطفيليات وقائ  بعمل رئيس ال س   -

 مثلً األقسام من األساتذة:السادة م 
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 أ.د/ محممممممممود عبمممممممد النبممممممم  عممممممممر ال ممممممميف   23
 

 أستا  متفرغ ب س  الطفيليات -

 أ.د/ السممممممممممممممميد محممممممممممممممممد  تمممممممممممممممور عيمممممممممممممممد  24
 

 التوليد والتناسل والتل يح اإل طناع أستا  متفرغ ب س   -

 أ.د/ أحممممممممممممممد مجمممممممممممممدي حممممممممممممما   خليمممممممممممممل  25
 

 أستا  األمراض الباطنة المتفرغ ب س  طب الحيوان -

 أ.د/ أحمممممد عبممممد الع يمممم  عبممممد الممممرحمن حسممممين    26
 

 أستا  متفرغ ب س  الفسيولوجيا  -

 أ.د/ مجمممممممدي إبمممممممرا ي  عبمممممممد الع يممممممم  ن مممممممر    27
 

 أستا  متفرغ ب س  الفارماكولوجيا  -

 أ.د/ سممممممملو  محممممممممود حلمممممممم  عبمممممممد الحميمممممممد   28
 

 أستا  متفرغ ب س  البكتريولوجيا والفطريات والمناعة    -

 را ي  حجممممممممممما ي  أ.د/ السممممممممممميد محممممممممممممد إبممممممممممم  29
 

 أستا  متفرغ ب س  التغ ية والتغ ية اإلكلينيكية     -

 أ.د/ سوسمممممممممممن محممممممممممممود السممممممممممميد  طممممممممممماس  31
 

 أستا  متفرغ ب س  عل  الخلية واألنسجة  -

 عبمممممد الجليمممممل عبمممممد الم  مممممود الجمممممو ريأ.د/   31
 

 أستا  أمراض الطيور واألرانب ب س  أمراض الدواجن  -

 أ.د/ عممممممممممم   من مممممممممممور أحممممممممممممد ال طممممممممممماوي  32
 

 ب س  الكيمياء الحيويةأستا   -

 مسمممممممممممممعود حسمممممممممممممن محممممممممممممممد  ايمممممممممممممد/ أ.د  33
 

 ب س  الت ريح واألجنةأستا   -

 أ.د/ عمممممممممممم   محمممممممممممممود كامممممممممممممل حسممممممممممممانين   34
 

 أستا  ب س  مراقبة األ  ية -

 طمممممممممممار  محممممممممممممود موسممممممممممم  بالبممممممممممملأ.د/   35
 

 أستا  ب س  ال حة والطب الوقائ     -

 إيمممممممممان أحمممممممممد عبممممممممد الع يمممممممم  خممممممممتعنأ.د/   36
 

 ب س  الباثولوجيا   أستا   -

 ناديمممممممممممة بسممممممممممميون  محممممممممممممد محفمممممممممممو أ.د/   37
 

 أستا  ب س  أمراض األسماك ورعايت ا    -

 أ.د/ محممممممممد عبمممممممد الممممممممنع  عبمممممممد الم  مممممممود  38
 

 أستا  ب س  الجراحة والتخدير واأل عة  -

 المساعدٌن :األساتذة ممثلى  السادة 

 د./  اطممممممممممة علممممممممم  علمممممممممم  أبمممممممممو العنممممممممممين   39
 

 ل حة والطب الوقائ  أستا  مساعد ب س  ا -

 د./ نجمممممالء عبمممممد المجيمممممد عبمممممد السمممممتار جمعمممممة  41

 

 أستا  مساعد ب س  طب الحيوان   -

 ممثلــــى المدرســــــــــــٌن :ادة ــــالس 

 د./ إبممممممرا ي  السمممممميد الدسمممممموق  محمممممممد ربيممممممع   41
 

 مدرس ب س  البكتريولوجيا والفطريات والمناعة    -

 د./  مممممممممممممممراد أحممممممممممممممممد محممممممممممممممممد  مممممممممممممممرا   42
 

 مدرس ب س  الت ريح واألجنة   -

 األعضــــاء مــن ذوي الخبرة :ادة ــــالس 

 أ.د/ عبممممممد الممممممرحمن محمممممممد الطمممممما ر خمممممماطر  43
 

 أستا  متفرغ ب س  الباثولوجيا  -

 أ.د/ م مممممممممممطف  عبمممممممممممد الع يممممممممممم  محممممممممممممد  44
 

 أستا  متفرغ ب س  الفارماكولوجيا  -

 األعضــــاء مــن الخــــــــارج :ادة ــــالس 

 عبممممممممد الحكممممممممي  حامممممممممد أبممممممممو إسممممممممماعيل./ د  45
 

مديريممة الطممب البيطممري بكفممر  مممديرو كبيممر أخ ممائيين بيطممريين -

 ال يخ

 أ.د/ م ممممممممطف  أحمممممممممد سممممممممعيد أبممممممممو النجمممممممما  46
 

 رئيس مجلس إدار   ركة أتكو لل ناعات الدوائية -

 :وقـام بسكـرتارٌــة المجلــس 

 أ./ محمـــممممممممممـد السمممممممممميد محمممممممممممد عمممممممممممار    47
 

 ر المجلــــــــــسسكــــرتــــــي -
 
 
 


